DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841
ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013
Informações:
 Despacho nº11838-A/2013 de 11 de setembro: A valorização do ensino do inglês - prevê a
realização de provas de avaliação diagnóstica a nível nacional, dos conhecimentos e capacidades
de proficiência linguística, de acordo com os níveis definidos pelo quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas, a todos os alunos, bem como a possibilidade da sua certificação.
 Despacho nº13306-A/2013 de 17 de outubro relativo ao regime de avaliação, certificação e
adoção dos manuais escolares dos ensinos básico e secundário. Evidencia algumas
especificidades em função das disciplinas e dos anos de escolaridade que devem ser
salvaguardadas no processo de adoção, avaliação e certificação.
 Decreto-Lei nº146/2013 de 22 de Outubro introduz alterações ao ECD e ao Decreto-Lei nº
132/2012 de 27 de junho. Informa sobre a necessidade de uma seleção inicial de professores que
permita integrar no sistema educativo aqueles que estão melhor preparados e vocacionados para o
ensino, designadamente através da realização de uma prova.
 Decreto Regulamentar nº7/2013 de 23 de Outubro procede à alteração do Decreto
Regulamentar nº3/2008 de 21 de janeiro, que estabelece o regime da prova de avaliação de
conhecimentos e capacidades previstos no artigo 22º do ECD.
 Portaria nº 321/2013 de 28 de Outubro apresenta alterações à Portaria nº 731/2009 de 7 de
julho. Tem em vista a necessidade de satisfazer e incentivar a formação e a certificação de
competências em tecnologias de informação e comunicação (TIC).
 Despacho nº14293-A/2013 de 5 de novembro - define o calendário da realização da prova de
conhecimentos e capacidades, as condições de aprovação e os valores a pagar pela inscrição,
consulta e pedido de reapreciação da mesma. A prova realiza-se no dia 18 de Dezembro.
 “Proposta de Programas e de Metas Curriculares em consulta pública” da Direção-Geral da
Educação; esclarece sobre a proposta de novos programas das disciplinas de Português,
Matemática A e Física e Química A do 10 e 11º anos do Ensino Secundário e de Metas
Curriculares destas e das disciplinas de História, Geografia e Ciências Naturais do 9º ano do
Ensino Básico e de Física e de Química do 12º ano.
Critérios de Avaliação:
 Foram analisados e aprovados os critérios de avaliação das aprendizagens dos alunos, do 1º
período.
 Foi apresentado o calendário das reuniões de avaliação do 1º período.
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Plano de Atividades:
 Plano Anual de Atividades e Plano Plurianual de Atividades - foram analisados e feitas as
devidas alterações. As duas propostas serão apresentadas ao Conselho Geral, para aprovação, nos
termos do artigo 13º do Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
nº137/2012 de 2 de julho.
Outros assuntos:
 Relativamente ao Serviço de Psicologia e Orientação, foi analisado e aprovado o Regimento
Interno e o formulário de encaminhamento para consulta psicológica.
 Foi aprovada a participação da psicóloga nas reuniões dos Conselhos de Turma, das turmas em
que a sua presença se justifique, ao abrigo do ponto 2.º do artigo 15º do Despacho Normativo
nº24-A/2012 de 6 de dezembro.
 Foi aprovada a adenda ao Regulamento do Curso Profissional relativa à assiduidade, para
cumprimento da legislação em vigor.
 Foi dado conhecimento da Aprovação do Plano do Clube de Desporto Escolar para o ano
2013/14.
 O Diretor relembrou que os Departamentos devem fazer o levantamento das áreas prioritárias
de formação. Os que ainda não procederam a esse levantamento, devem fazê-lo o mais
rapidamente possível e comunicar as áreas à direção.
 Realizar-se-ão testes intermédios a todas disciplinas previstas no calendário do Projeto Testes
Intermédios do IAVE, à exceção das disciplinas que não são terminais. No 12.º Ano, em
Matemática A, apenas será realizado o segundo Teste Intermédio. A realização de Testes
Intermédios a disciplinas não terminais será de carácter facultativo. Quanto à implicação da
avaliação dos testes na avaliação interna, foi decidido que será retirado, obrigatoriamente, o teste
em que o aluno registou pior desempenho, seja ele teste intermédio, ou não.
 As pautas do 1º Ciclo, do 4º ano, serão feitas através do programa informático.
 A representante da Educação Especial, Etelvina Sil, apresentou, para aprovação, a reformulação
do PEI, por alteração do PIT, do aluno Vitor Ângelo Comenda Silva, provocado pela mudança de
residência do discente. Esta reformulação foi aprovada.
 A Ceia de Natal do Agrupamento de Escolas realizar-se-á no dia 18 de Dezembro.
 A docente Helena Andrade, professora bibliotecária, informou da chegada de informação sobre o
Projeto Ler+Mar, do Plano Nacional de Leitura. Foi também contactada por uma IPSS para a
escola participar num concurso artístico cujo tema é “Ambiente”. O concurso destina-se a
crianças do Pré-escolar e alunos do 1.º e 2.º ciclos. Vai fazer chegar a informação aos docentes e a
decisão da possível adesão ficou adiada para a próxima reunião do Conselho Pedagógico.

A secretária
_____________________________________
(Maria Palmira dos Santos Silva)
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